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Śrem, 22 maja 2020r.

Regulamin rozliczenia niewykorzystanych
karnetów w Śremskim Sporcie
W związku z tymczasowym zatrzymaniem funkcjonowania obiektu sportowego Śremski
Sport Sp. z o.o., ul. Staszica 1a, 63-100 Śrem, NIP: 7851762630 spowodowanym
korona wirusem COVID-19, wprowadzamy regulamin określający zasady rozliczenia
niewykorzystanych karnetów dla Klientów korzystających z usług Śremskiego Sportu.

§1 Karnety strefy fitness, siłownia, strefa walki
1.1. Klient posiadający ważny karnet w dniu zamknięcia obiektu (14.03.2020r.),
w ramach rozliczenia może skorzystać z upustu (promocji) na zakup karnetu.
Wartość procentowa upustu ustalona jest na podstawie ilości niewykorzystanych
dni karnetu i wynosi:
 - 10%, gdy pozostało 1-6 dni na karnecie,
 - 20%, gdy pozostało 7-12 dni na karnecie,
 - 50%, gdy pozostało 13-18 dni na karnecie,
 - 70%, gdy pozostało 19-24 dni na karnecie,
 - 100%, gdy pozostało 25+ dni na karnecie.
1.2. Upust może zostać wykorzystany na zakup dowolnego karnetu do dnia 31.10.2020r.
1.3. Osoby, które nie będą chciały skorzystać z w/w promocji mają możliwość
przedłużenia

karnetu

(zgodnie

z

aktualnie

dostępną

ofertą)

o

ilość

niewykorzystanych dni po wcześniejszym zgłoszeniu w kasie obiektu.
1.4. Rozliczenie niewykorzystanego karnetu możliwe jest w okresie od 25.05.2020
do 30.06.2020r. i następuje w kasie obiektu sportowego, za okazaniem dowodu
tożsamości.
1.5. Rozliczenia karnetu może dokonać tylko i wyłącznie Klient, który w pełni nie
wykorzystał aktywnego karnetu w związku z zamknięciem obiektu sportowego
w dniu 14.03.2020 r.
1.6. Uczestnikiem promocji może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat
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i uzyskała pisemną zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na korzystanie z usług
Śremskiego Sportu i przedstawi tą zgodę na żądanie sprzedającego.
1.7. Udział w promocji jest dobrowolny.

§2 Karnety strefy mokrej
2.1.

Ważność karnetu basenowego zostanie automatycznie wydłużona o czas
zamknięcia strefy mokrej wraz z pierwszym dniem jej otwarcia.

2.2.

Otwarcie

strefy

mokrej

zostanie

poprzedzone

informacją

na

stronie

https://sremskisport.pl.

§3 Postanowienia końcowe
3.1.

W przypadku usług nieobjętych niniejszym regulaminem prosimy o kontakt
z kierownikiem obiektu - Grażyna Matysiak, grazyna.matysiak@sremskisport.pl,
tel. 604 102 992.

3.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie
uzasadnionych przypadkach.

3.3.

Zmiany Regulaminu będą publikowane w taki sposób, w jaki został udostępniony.

3.4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia promocji w
obiektywnie uzasadnionych przypadkach, o czym poinformuje w sposób
przewidziany dla zmian Regulaminu.

3.5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminów poszczególnych stref Śremski Sport Sp. z o.o. oraz
Regulamin Śremski Sport Sp z o.o.

Kierownik Obiektu Sportowego
mgr Grażyna Matysiak
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